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Miraklernes nat A.J. Kazinski Hent PDF Hvordan er jeg endt her? Sådan spørger gidselforhandleren hos

Københavns Politi, Niels Bentzon, sig selv, igen og igen. Hans elskede kone, astrofysikeren Hannah Lund, er
terminalt syg. Hun er rejst til Sydfrankrig, til den lille bjergby Lourdes, i et desperat forsøg på at blive

mirakuløst helbredt. Og mens Niels står tilbage, alene med to små børn og udsigten til et liv uden Hannah,
havner han pludselig midt i en spektakulær mordsag: En 33-årig gymnasielærer findes myrdet i en kælder på
Nørrebro. Hvad der ved første øjekast ligner et fatalt knivopgør, viser sig at blive startskuddet til en sag , der
trækker tråde tilbage til Jesu lidelse og død på korset i Jerusalem for 2000 år siden. Gymnasielæreren er

nemlig blevet korsfæstet. Korset er blevet fjernet, det eneste politiet har at gå efter, er hullerne i håndleddene
og fødderne, og en mystisk tegning på væggen i kælderen. Findes der mirakler? Ikke i Lourdes, konstaterer
den dødsmærkede Hannah. Men måske i Jerusalem, den hellige by, miraklernes hovedstad? Miraklernes nat
er femte, selvstændige bind i serien om gidselforhandleren Niels Bentzon og astrofysikeren Hannah Lund.
Den flere gange prisbelønnede serie har solgt 300.000 eksemplarer i Danmark og udkommer i mere end tyve
lande verden over. Den første bog i serien, Den sidste gode mand, er solgt til filmatisering i Hollywood.

Yderligere findes den som graphic novel. Om forfatterne: A.J. Kazinski er et pseudonym for Anders Rønnow
Klarlund og Jacob Weinreich. A.J. Kazinski har tidligere udgivet de internationale bestsellere Den sidste gode
mand (2010), Søvnen og døden (2012), Den genfødte morder (2015) og Drømmetyderens død (2016). I 2013
udkom den anmelderroste En hellig alliance og i 2014 Forfølgerne. Den sidste gode mand fik Det Danske

Kriminalakademis debutantdiplom 2010 og den prestigefyldte franske pris Prix Relay i 2011.
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rejst til Sydfrankrig, til den lille bjergby Lourdes, i et desperat forsøg
på at blive mirakuløst helbredt. Og mens Niels står tilbage, alene
med to små børn og udsigten til et liv uden Hannah, havner han

pludselig midt i en spektakulær mordsag: En 33-årig gymnasielærer
findes myrdet i en kælder på Nørrebro. Hvad der ved første øjekast



ligner et fatalt knivopgør, viser sig at blive startskuddet til en sag ,
der trækker tråde tilbage til Jesu lidelse og død på korset i Jerusalem
for 2000 år siden. Gymnasielæreren er nemlig blevet korsfæstet.

Korset er blevet fjernet, det eneste politiet har at gå efter, er hullerne
i håndleddene og fødderne, og en mystisk tegning på væggen i
kælderen. Findes der mirakler? Ikke i Lourdes, konstaterer den
dødsmærkede Hannah. Men måske i Jerusalem, den hellige by,

miraklernes hovedstad? Miraklernes nat er femte, selvstændige bind i
serien om gidselforhandleren Niels Bentzon og astrofysikeren

Hannah Lund. Den flere gange prisbelønnede serie har solgt 300.000
eksemplarer i Danmark og udkommer i mere end tyve lande verden
over. Den første bog i serien, Den sidste gode mand, er solgt til

filmatisering i Hollywood. Yderligere findes den som graphic novel.
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Kriminalakademis debutantdiplom 2010 og den prestigefyldte

franske pris Prix Relay i 2011.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Miraklernes nat&s=dkbooks

